
33. neděle v mezidobí 

 

18. listopadu 2018 

Mše svatá byla obětována za rodiny Kohoutkovy a Skalovy. 
 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE 
Středa      –   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

Čtvrtek     –   Památka sv. Cecílie, panny a mučednice  
Pátek        –   Památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
Sobota     –   Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučed. 
Neděle     –    Slavnost Ježíše Krista Krále          

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU   

Pondělí   17:15  -   Za farníky 
Středa     17:15  -   Za + Jiřího Švarce 
Čtvrtek    17:00  -   A d o r a c e       18:00 - Mše svatá v České Mezi 
Pátek       17:15  -   Za živou a + rodinu Kulhánkovu a Vackovu 
Sobota     16:30  -   Mše na ZH:  Za + Petra a Viléma, za živou a + rod.  
Neděle      9:00   -   Za farníky 

 

 DALŠÍ OZNÁMENÍ  

 Dnes odpoledne ve 14:30 bude křest malých dětí: Lukáše Sysla, 
Jindřicha Bílka a Šárky Adamové. 

 Zvu Vás na netradiční setkání s knězem, který již řadu let působí 
v saleziánském středisku v bulharském Kazanlaku a Staré 
Zagoře. P. Jaroslav Fogl pochází z Litomyšle. Prezentace a 

seznámení s dílem saleziánů mezi bulharskými Rómy bude dnes 
v 17:00 v křížové chodbě. Je možné přispět na stavbu kostela. 

 Společenství mládeže bude ve středu v 18:30. 

 Děkuji za pomoc při práci na Zelené hoře – také děkuji firmě VHS. 
Během tohoto týdne se odvezlo 30 nákladních vozů s betonovými 
fundamenty a kameny. 

 Prosím o pomoc na příští sobotu, tj. 24. listopadu bude brigáda na 
Zelené hoře - od 8:30 do 11:00 (v 10 bude svačina). Tentokrát by 
nám pomohli muži, ženy, mládež i děti – prosím aby si každý vzal 
hrábě a případně koště (hrubé i jemnější). Poutní louku musíme 
porovnat. Konečné úpravy se budou dělat až za rok... 

 
Tel. 566 625 190,  Mobil: 607 736 851,   E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz 

http://zdarskefarnosti.cz      www.facebook.com/zdarskefarnosti  
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